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Internationale bezorgdheid over verkiezingen
De regering veroordeelt de stijfhoofdigheid en de kwade trouw van de senatoren van de
oppositie waar het de verkiezingen betreft. De regering wil dat ze eerst hun stem uitbrengen
op de amendementen van de kieswet en daarna doorgaan met het gezamenlijk overleg. Zes
senatoren van de radicale oppositie echter willen dat er eerst een voorlopige kiesraad gevormd
wordt anders dan een permanente kiesraad zoals de regering wil.
De secretaris-generaal van de OAS, José Miguel Insulza, heeft de groep Vrienden van Haïti
uitgenodigd om te discussiëren over de verkiezingen in Haïti. Ook heeft hij de Haïtiaanse
politici gevraagd om overeen te komen dat dit jaar verkiezingen gehouden zullen worden.
‘Het is urgent dat de degenen die in Haïti deel uitmaken van het politieke proces het eens
worden over de details van de electorale procedure. Volgens Insulza is dit de conclusie die
getrokken moet worden na gedetailleerde observaties van de politieke gebeurtenissen in Haïti
van de OAS. Hij vindt dat er in Haïti sprake is van een ernstig stagneneren. Er is geen
merkbare vooruitgang in het verkiezingsproces. De OAS is bereid waarnemers te sturen om
dit proces te begeleiden om bij te dragen aan een stabiele democratie in het land.
Ook uit de VS komen tekenen van bezorgdheid over de verkiezingen in Haïti. De voorzitter
van een comité dat zich bezighoudt met internationale kwesties, Ileana Ross-Lehtinen, die
altijd opkomt voor het belang van Haïti, zegt zich zorgen te maken over de vertraging in het
houden van de verkiezingen. Ze spoort de senatoren aan te stemmen voor de nieuwe kieswet
in de geest van het akkoord van El Rancho. ‘Ik maak me ernstige zorgen dat de verkiezingen
die al lang gehouden hadden moeten worden steeds weer worden uitgesteld. Samen met
collega’s heb ik vorige maand Haïti bezocht en bij alle partijen benadrukt dat de verkiezingen
essentieel zijn om door te gaan met het democratisch proces en dat het Congres Haïti dit van
dichtbij volgt wanneer we ons buitenlands hulpprogramma evalueren. Het akkoord van El
Rancho, dat op 19 maart unaniem is ondertekend verplicht tot het maken van vorderingen bij
het organiseren, dit jaar, van de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, tweederde
van de Senaat en posten op lokaal en regionaal niveau.
De regering en het Huis van Afgevaardigden hebben zich hieraan gehouden. Nu is het tijd dat
ook de Senaat dat doet en stemt voor de kieswet. Het Haïtiaanse volk heeft in haar democratie
het recht via vrije, eerlijke en transparante verkiezingen zijn stem te doen horen. Als krachtige
verdedigster van Haïti blijf ik bij alle partijen aandringen om tot overeenstemming te komen
zodat het Haïtiaanse volk zijn verkiezingen kan houden en haar vertegenwoordigers in de
regering kan kiezen’
Ross-Lehtinen heeft gesprekken gevoerd met Haïtiaanse autoriteiten.
De Amerikaanse ambassade in Port-au-Prince trekt de aandacht door te melden dat eventuele
hulpgelden mogelijk bevroren worden als de verkiezingen worden uitgesteld. Geen van de
toegezegde fondsen is beschikbaar zolang de minister van Buitenlandse Zaken niet aan de
Congrescommissie voor financiën kan melden dat Haïti bezig is met de organisatie van vrije
en eerlijke verkiezingen. (HM, RM)
Haïtianen en de avondvierdaagse
Voor het eerst doen Haïtianen van de diaspora mee aan de avondvierdaagse die voor de
vijftigste keer in Suriname gehouden wordt. Het is er iedere keer het grootste evenement van
het jaar. Het Haïtiaanse consulaat generaal in Paramaribo nam deze keer het initiatief om ook
Haïtianen die in Suriname wonen voor deelname uit te nodigen. Dat werd een groot succes,

dank zij L’union Fait La Force, een groep jonge Haïtianen die in Suriname hun land van
oorsprong vertegenwoordigen met folklore, muziek, dans en kleur. Vijfduizend deelnemers
uit alle etnische groeperingen, die de Surinaamse bevolking heeft, trokken vier dagen lang –
van 23 tot en met 26 april - nu eens dansend dan weer flink doorlopend door de wijken van
Paramaribo en legden afstanden af van 5 tot 15 kilometer. (RM)
Toename van het toerisme
De minister van Toerisme maakt bekend dat in 2013 het toerisme met 20% is toegenomen.
Van de 420.000 die het land bezochten kwamen er 33.000 uit Canada, dat is meer van 60%
sinds 2010, het jaar van de aardbeving. De minister probeert stapje voor stapje het beeld dat
buitenlanders van Haïti hebben aantrekkelijk te maken. Haar budget is verdubbeld tot 4,7
miljoen dollars.
In de jaren zeventig was bestemming Haïti in trek bij beter gesitueerden. Jaren van politieke
onlusten en de aardbeving hebben toeristen afgeschrikt. De Dominicaanse Republiek en Cuba,
Haïti’s buurlanden, ontvingen vorig jaar respectievelijk 4,7 en 2,9 miljoen toeristen. Haïti wil
nieuwe toeristen aantrekken vanwege haar cultuur en geschiedenis. Groeiend toerisme biedt
werkgelegenheid en meer inkomsten, die de bevolking broodnodig heeft.
De Haïtiaanse minister van Toerisme, de burgemeester van Montreal en Directeur-generaal
van het Toerisme hebben een protocol getekend met als doel het toerisme in Haïti te
bevorderen. (RM)

In vier jaar tijd negenduizend doden
De VN hebben 6,2 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor het vervolg van de strijd tegen de
cholera, die in vier jaar tijd negenduizend dodelijke slachtoffers heeft geëist. Met dit geld
kunnen mobiele teams worden samengesteld die met spoed aan de slag kunnen op gebied van
gezondheid, hygiëne en watervoorziening. Om in 2014 de cholera te bestrijken niet naar
schatting 40 miljoen dollar nodig.
Sinds 2013 is een systeem opgebouwd om alert te reageren: voorziening van medicijnen,
onderzoek van verdachte gevallen, ontsmetting en bewustmaking van de bevolking.
In dit verband is het ook belangrijk dat de kampen voor de slachtoffers van de aardbeving
worden opgeheven. Tijdens de regenseizoenen vormen die een extra risico voor nieuwe
uitbraak van de cholera. (HM)
Haïti en de Dominicaanse Republiek
Voor de zoveelste keer is het derde bilaterale overleg uitgesteld. Andere bijeenkomsten tussen
vertegenwoordigers van beide landen vinden wel plaats, maar de uitspraak van het
Dominicaanse Constitutionele Hof, dat aan duizenden Haïtianen de Dominicaanse dat ze
gezamenlijk activiteiten gaan ondernemen op het gebied van toerisme, gezondheid en handel.
Voor wat gezondheid betreft, beide landen hebben afspraken gemaakt voor gerichte acties om
bepaalde chronische ziekten te voorkomen en uitbraak van epidemieën op tijd te signaleren,
een programma voor vaccinaties, zorg voor moeder en kind.
Op het gebied van handel is besloten tot betere afspraken over het grensverkeer: de dagen
waarop de markten aan de grens gehouden mogen worden en de grensplaatsen waar de
handelswaar mag passeren.
Ook voor samenwerking bij het toerisme zijn afspraken gemaakt.
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